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1. VERBI 
 

√ הער  v. (17x) olla paljas, alaston, tyhjä 

 

pa. (1x, Jes. 32:11) olla alaston, riisuutua 

– voi tulla myös juuresta √ערר riisuutua, olla autio 

 

nif. (1x, Jes. 32:15) tulla vuodatetuksi eli tyhjentyä astian pohjaa myöten, 

to be poured out, effundi 

 

pi. (10x, 1. Moos. 24:20) paljastaa, riisua paljaaksi, tuhota eli paljastaa 

perustukset, tyhjentää eli paljastaa astian pohja, to make bare, to 

destroy, to pour out, nudare, evertere, effundere 

 

hitp. (2x, Ps. 37:35, Valit. 4:21) paljastaa itsensä, riisua itsensä alastomaksi, 

valua ulos, levitä, to make oneself naked, to spread oneself out, se 

denudare, se expandere 

 

hif. (3x, 3. Moos. 20:18) paljastaa, paljastaa tai vuodattaa kuolemalle eli 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/h2.docx
https://gen.fi/h2.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/ע%20AIN/h2-c.docx
https://gen.fi/h2-c.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/ע%20AIN/ער%20AIN-RESH/h2-cr.docx
https://gen.fi/h2-cr.html
h2-crh.docx
https://gen.fi/h2-crh.html


H2 ערה ara (HEPREA SANAT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

2 

antaa henkensä (Jes. 53:12), to make bare, to pour out, nudare, 

effundere 

 

 

2. SANAT TANACHISSA 

Joissakin sanoissa on vaihtoehtoisena juurena √ערר riisuutua, olla autio. 

 

 ,fem. (3x, Tuom. 13:5) parta- tai keritsemisveitsi מורה מֹוָרה

"ihon tai nahan paljastaja" 

vrt. מֹוֶרה mask. opettaja; syyssade √ירה heittää kohti maalia 

 

ַער  mask. (2x, 1. Kun. 7:36, Nah. 3:5) alastomuus, paljas rinta מער ַמַ֫

 

 mask. (1x, Tuom. 20:33) (ympärillä oleva) avoin seutu מערה ַמֲעֶרה

 

 fem. (1x, Jes. 32:14) paljas alue, raunioalue מערה ְמָעָרה

 

 .adj./subst [עירם ֵעיֹרם] [ערום ֵעֹרם] עירום ֵעירֹום

(10x, 1. Moos. 3:7) alaston, alastomuus 

 

 fem. (1x, Jes. 19:7) tyhjä paikka (kaislikko? ruoikko?) ערה ָעָרה

 

 :fem. (54x) paljaana oleminen ערווה ֶערָוה

alastomuus, suojattomuus, häpy, sukupuolielimet 

 

jotakin häpeällistä (5. Moos. 24:1) 

 דבר תוערו ָדָבר־ֶעְרַות

 adj. (16x) alaston ערום ָערֹום

 

 fem. (6x) alastomuus עריה ֶעְרָיה
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 mask. (2x) alaston, paljas, kataja ערער ַעְרַער

– voi johtua myös juuresta √ערר riisuutua, olla autio 

 

ַער  ;"mask. (13x) veitsi, partaveitsi, "ihon paljastaja תער ַתַ֫

tuppi, miekantuppi, miekanhuotra, razor, sheath, scabbard 

– voi johtua myös juuresta √ערר riisuutua, olla autio 

 


